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سياسة
على الغالف

نصرالله يدعو إلى جبه خطر التقسيم:
لن نسمح بكسر عون
نصرالله أنه «ال يمكن كسر العماد ميشال عون أو عزله» ،مشيرًا إلى إمكانية
أعلن األمين العام لحزب الله السيد حسن
ّ
مشاركة حزب الله في التحركات الشعبية .وأكد ،في كلمة له في الذكرى التاسعة النتصار تموز ،أن الجيش السوري
وحزب الله يقاتالن لمنع تقسيم سوريا ،وأن أميركا تستغل داعش لتجزئة سوريا والعراق ،داعيًا إلى جبه خطر التقسيم
م ــن وادي ال ـح ـج ـيــر ،الـ ــذي حـسـمــت
املـ ـق ــاوم ــة ع ـل ــى أرض ـ ـ ــه ان ـت ـص ــاره ــا
فــي حــرب تـ ّـمــوز  2006على الجيش
اإلسرائيلي الغازي وحولت دبابات
امل ـي ــرك ــاف ــا إلـ ــى أشـ ـ ــاء ،أطـ ــل األم ــن
الـ ـ ـع ـ ــام ل ـ ـحـ ــزب ال ـ ـلـ ــه الـ ـسـ ـي ــد ح ـســن
نصرالله ،متحديًا العدو في الذكرى
ال ـتــاس ـعــة ل ـل ـح ــرب ،مـطـلـقــا سـلـسـلــة
مــواقــف بالغة األهـمـيــة عــن الـصــراع
مع إسرائيل واستغالل األميركيني

دعا الى إعادة النظر في إعادة
فتح المجلس النيابي من أجل
معالجة قضايا اللبنانيين
دعا إلى أن ينتهي التفكير على
أساس الطائفة ــــ القائدة ،إذ ال
طائفة يمكنها القيام بهذا الدور
لـ «داعش» لتقسيم سوريا والعراق،
داعيًا إلى مواجهة «تقسيم املقسم»
والفدرالية ،ومؤكدًا الوقوف الكامل
إلــى جانب العماد ميشال عــون في
مطالبه.
وشـ ـ ـ ـك ـ ـ ــر ن ـ ـ ـصـ ـ ــرال ـ ـ ـلـ ـ ــه ،فـ ـ ـ ــي ذكـ ـ ـ ــرى
االنتصار« ،من قاوم وآزر واستشهد
وجــرح وهـ ّـجــر ،وكــل الـشــرفــاء الذين
ال يــزالــون يــواصـلــون طــريــق العطاء
فـ ــي وجـ ـ ــه ال ـص ـه ـي ــون ـي ــة وكـ ـ ــل ف ـكــر
ً
تـ ـكـ ـفـ ـي ــري» ،مـ ـسـ ـتـ ـب ــدال ال ـ ـكـ ــام عــن
األمهات وعوائل الشهداء بـ «تقبيل
أيــديـهــم» ،وأي ــدي املـقــاومــن .غير أن
نصرالله دعــا إلــى «تثبيت يــوم 25
أيــار عيدًا للمقاومة» ،وتثبيت يوم
« 14آب يــومــا للنصر اإلل ـهــي ...ألنه
اليوم الــذي عــاد فيه أهلنا األوفياء

«حزب الله لن يغض النظر عن الداخل اللبناني ،رغم مشاغلنا في الجنوب وسوريا» (أ ف ب)

الحريري :اخترعوا الكذبة وصدقوها
ّ
رد الرئيس سعد الحريري على كالم األمني العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في
«مهرجان النصر» ،بسلسلة تغريدات عبر موقع «تويتر» ،قال فيها« :كنا نتمنى أن
ينتهي االحتفال بذكرى حرب ّتموز عند الكالم الذي يقول إن كل اللبنانيني شركاء
في الخوف والغنب وإن الدولة هي الضمانة
والحل» .وأضاف «هناك إصرار على رمي األمور
في االتجاه الخاطئ وتحميل تيار املستقبل
مسؤولية أزمة يشارك حزب الله في إنتاجها.
إنهم يخترعون مقولة أن هناك جهة تريد عزل
العماد عون وكسره .فبركوا الكذبة وصدقوها
ّ
مشرعًا للتحريض على تيار
وجعلوا منها بابًا
املستقبل» .وتابع الحريري« :الشراكة الحقيقية
ال تستوي مع الخروج على اإلجماع الوطني
واإلصرار على زج لبنان في الحروب األهلية
املحيطة ،والشراكة الحقيقية ال تستوي مع صب الزيت على نار التحريض ضد فريق
أساسي في املعادلة الوطنية».

إلـ ــى ق ــراه ــم وم ــدن ـه ــم ف ــي ال ـج ـنــوب
والـبـقــاع والـضــاحـيــة عند الساعات
األولى لوقف العمليات العسكرية».
وع ـ ـ ــرض ن ـص ــرال ـل ــه لـ ـت ــاري ــخ وادي
الحجير ،مشيرًا إلــى «املؤتمر الذي
عقده اإلمــام الخطيب ُعبد الحسني
شـ ـ ــرف الـ ـ ــديـ ـ ــن» الـ ـ ـ ــذي ن ـ ـقـ ــل ن ـه ـجــه
ونـهــج الـعـلـمــاء إل ــى «اإلمـ ــام املغيب
ال ـس ـي ــد م ــوس ــى الـ ـص ــدر ورف ـي ـق ـي ــه،
وامل ـجــاهــديــن ف ــي امل ـي ــادي ــن» ،وق ــال:
«ل ـقــد تـعـلـمـنــا املــواج ـهــة بـكــل أن ــواع
ً
األسلحة من بندقية الصيد ،وصوال
إلى صواريخ الكورنيت ،ســواء كان
ً
احتالال فرنسيًا أو إسرائيليًا ...في
هذا الوادي ،سقط مشروع االحتالل،
وانقلب السحر على الساحر ،أرادوا
ّ
ع ـل ـوًا ف ــأذل ـه ــم ال ـل ــه ،وأرادوا نـصـرًا
فهزمهم».
وأوض ــح نـصــرالـلــه أن «ح ــرب تموز
بــدلــت م ـع ــادالت اسـتــراتـيـجـيــة لــدى
األميركي والناتو ،ومنها أن سالح
ال ـ ـجـ ــو ي ـح ـس ــم امل ـ ـعـ ــركـ ــة ،لـ ـك ــن ه ــذا
األمـ ــر ان ـت ـه ــى» ،الف ـت ــا إل ــى «تـسـلـيــم
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ب ــان ـت ـه ــاء دور س ــاح
الجو».
وأك ـ ـ ــد أن «الـ ـ ـح ـ ــرب الـ ـب ــري ــة فـشـلــت

ف ــي تـ ـم ــوز» وقـ ـ ــال« :كـ ــل ه ـض ـبــة فــي
أرض ـ ـنـ ــا سـ ـتـ ـك ــون ح ـ ـفـ ــرة م ـح ـص ـنــة
ت ــدم ــر دب ــاب ــات ـك ــم وت ـق ـتــل ضـبــاطـكــم
وجـ ـ ـ ـن ـ ـ ــودك ـ ـ ــم ،ول ـ ـ ـ ــن ت ـ ـ ـكـ ـ ــون هـ ـن ــاك
اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة نـ ــاج ـ ـحـ ــة ل ـل ـج ـيــش
اإلســرائ ـي ـلــي بـعــد ال ـيــوم فــي لـبـنــان،
وه ـ ــذا الـ ـت ــزام وف ـع ــل وع ـم ــل دائ ـ ــم»،
طارحًا «معادلة استراتيجية وادي
الحجير مقابل استراتيجية العدو
ّ
البرية» ،ومؤكدًا «نحن اليوم أقوى
عزيمة وأعظم عدة وعديدًا».
وتـ ـح ـ ّـدث األم ـ ــن الـ ـع ــام ل ـح ــزب الـلــه
ع ــن أن «انـ ـتـ ـص ــار تـ ـم ــوز ج ـ ــرى فــي
ظــل انـقـســام عـلــى مـسـتــوى السلطة
ال ـس ـيــاس ـيــة ،إذ ك ــان دولـ ــة الــرئـيــس
نـ ـبـ ـي ــه ب ـ ـ ــري فـ ـ ــي الـ ـ ـص ـ ــف األم ـ ــام ـ ــي
ي ـف ــاوض ك ــل ال ـع ــال ــم وي ـح ـفــظ دم ــاء
الشهداء ،ونستذكر الرئيس العماد
إميل لحود .ولكن إذا كنا منقسمني
وانتصرنا ،فكيف لو توحدت القوى
وتـجــاوزت خالفاتها ضــد إسرائيل
واإلرهاب».

القتال ضد التقسيم في سوريا
وأعـ ـل ــن ن ـص ــرال ـل ــه رفـ ــض م ــا س ـمــاه
«تقسيم املقسم ،وتجزئة املجزأ ،وهو

ما تفعله أميركا وإسرائيل وبعض
ال ـ ـقـ ــوى اإلق ـل ـي ـم ـي ــة ،وف ـ ــي م ـقــدم ـهــا
الـسـعــوديــة» ،مـحــذرًا مــن «مـحــاوالت
إدخال املنطقة وشعوبها في حروب
وفنت ودمــار» .وطالب جميع القوى
بـ «اتخاذ موقف حاسم بمنع تقسيم
املنطقة».
وقـ ـ ـ ــال« :أمـ ـي ــرك ــا ت ـس ـت ـخ ــدم داعـ ــش
مــن أجــل تقسيم املنطقة ،وهــي غير
جادة في قتاله ،وإنما ترسم خرائط
جــديــدة ،وتريد توظيفه في سوريا
والـ ـ ـع ـ ــراق س ـي ــاس ـي ــا ل ـل ـت ـخ ـلــص مــن
النظام الحالي في سوريا .كما أنها
تـ ـك ــذب وت ـن ــاف ــق وت ـ ـمـ ــارس خــدي ـعــة
ب ــن م ــا ت ـق ــول ــه وت ـف ـع ـل ــه» ،مـضـيـفــا
إن «أم ـيــركــا وأص ــدق ــاء ه ــا يــوظـفــون
اإلره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب لـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــة مـ ـش ــاريـ ـعـ ـه ــم
وخرائطهم ،وإن املـشــروع الحقيقي
األميركي هو تقسيم العراق وسوريا
والسعودية» ،وإن «إسرائيل ّ
تدعي
حماية األقليات في املنطقة وتسعى
ّ
إلى تشكيل تحالف أقليات» ،مؤكدًا
«مواجهة التقسيم».
ّ
ورد نصرالله على مــا ي ـ ّ
ـروج لــه من
اتهامات عن أن حزب الله والرئيس
ال ـس ــوري بـشــار األس ــد وحـلـفــاء هـمــا

